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Nota Introdutória 

O presente documento é parte integrante do documento completo do PAEMA. Assim, o 

pretendido, é dar a conhecer de forma imediata o plano de atividades do SER+, para o 

ano letivo de 2022/2023, referente ao 2.º Semestre (de fevereiro de 2023 a junho de 

2023). 

De forma, a tornar o documento acessível e de fácil compreensão é possível observar um 

enquadramento relativo ao SER+, e, de seguida, são apresentadas as suas áreas de 

intervenção, bem como o plano detalhado das atividades que lhes correspondem. Na 

descrição das atividades, é ainda especificado o seu público alvo, os objetivos da 

atividade, a duração da mesma e lotação, bem como a sua respetiva calendarização. 

Contudo, o referido documento não dispensa a consulta do PAEMA. 

Acresce ainda referir que, relativamente ao processo de inscrição, existem atividades que 

carecem de inscrição no formulário disponibilizado, de modo a aferir-se a 

disponibilidade das entidades promotoras bem como de transporte. Por outro lado, no 

caso das atividades de maior dimensão, que ocorrem em datas específicas, como é disso 

exemplo as iniciativas “Música na Escola”, “Entrudo Infantil de Aveiro” ou “EcoAventura”, 

estas serão divulgadas previamente, pelos serviços municipais diretamente aos 

Estabelecimentos de Educação e Ensino.  
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 SER +  
  

O SER + é apresentado como uma oferta adicional ao SER (Serviços Educativos em Rede). 

Enquanto verbo de ação, SER significa fazer acontecer pelo que é com o propósito de envolver 

a Comunidade Educativa e de proporcionar aprendizagens significativas, complementares ao 

trabalho que é desenvolvido em contexto de sala de aula.   

O SER + inclui projetos e ações, sendo que os primeiros pretendem prolongar-se no tempo, 

decorrendo ao longo do ano letivo e tendo como objetivo a sua continuidade em anos letivos 

seguintes, ao passo que as ações poderão ser de caráter pontual.   
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1. Os Desafios da Agenda 2030 
 

A conceção do Programa de Ação Educativa do Município de Aveiro (PAEMA) e a sua 

implementação, veicula para o terreno a operacionalização concreta de alguns objetivos da 

Agenda 2030, de uma forma transversal, através das atividades previstas no PAEMA, oferta 

SER e SER +.  

Pretende-se com isso que a oferta apresentada vá ao encontro da sensibilização e promoção 

de todos os temas da Agenda 2030, com especial destaque nas áreas da cultura, ambiente, 

desporto, saúde, segurança, empreendedorismo e tecnologia 

 

Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável 

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, 

com o objetivo de fortalecer a paz universal com mais liberdade. Identifica a erradicação da 

pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, como sendo o 

maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. 

 

As Nações Unidas definiram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como 

parte da nova agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável: 

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares 

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável 

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades 

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos 

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de género e capacitar todas as mulheres e meninas 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para 

todos 

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia 

para todos 

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 

pleno e produtivo e trabalho decente para todos 
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Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação 

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis 

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos 

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos 

para o desenvolvimento sustentável 

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 

gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da terra e deter a perda de biodiversidade 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 

proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 

inclusivas em todos os níveis 

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável 
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1.1. SER + Ambiente e Sustentabilidade 

 

1.1.1. Plano de atividades 

 

A VISITA DA SENHORA MINHOCA 

Público-alvo: Educação Pré-Escolar. 

Descrição da atividade: A atividade consiste numa visita do Técnico Ambiental da Veolia 

aos grupos de Pré-Escolar. A atividade decorre no exterior (recinto da escola) e inclui uma 

história, cuja personagem principal é a Senhora Minhoca, e a realização de atividades 

(consoante o tempo disponível, as idades, a participação, ajustadas no momento), entre elas: 

- Orgânico, o que é isso? - atividade sensorial para distinção de materiais orgânicos e não 

orgânicos; 

- Não podemos ter mais olhos do que barriga - atividade sobre reduzir o desperdício 

alimentar; 

- O dia em que a maçã não quis ir para o lixo - atividade sobre reutilizar alimentos; 

- Da terra para a terra - atividade sobre a reciclagem de resíduos orgânicos. 

Objetivo: 

- Introduzir o conceito dos biorresíduos; 

- Explicar os 3 R’s - reduzir, reutilizar e reciclar; 

- Associar os 3 R’s ao conceito dos biorresíduos; 

- Promover o contacto das crianças com a natureza: ar livre, terra, materiais orgânicos. 

Calendarização: outubro e novembro 2022. 

Duração máxima da atividade: 01h00. 

Lotação máxima de participantes: 30 crianças. 

Observações: Esta atividade transitou do ano letivo 2021/22 e tem já várias turmas inscritas 

que iniciaram em setembro. 

 

FAZ MÚSICA NO ECOCENTRO 

Público-alvo: 1º CEB. 

Descrição da atividade: A atividade consiste na criação e divulgação colaborativa de um 

hino para o novo Ecocentro de Aveiro, em parceria com OMA - Oficina de Música de Aveiro, 

e está dividida em 3 fases: 

1ª fase: visita de um técnico a todas as turmas do 1º ciclo, apresentando aos alunos o projeto 

e recolhendo os seus contributos. Será criado um refrão como ponto de partida, ao mesmo 
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tempo que é dado a conhecer o Ecocentro e a sua importância e utilidade. Ao longo da 

sessão os alunos vão contribuindo com ideias para a letra do Hino, que serão depois 

incorporadas e trabalhadas pela OMA. 

2ª fase: o Hino, já completo, é enviado posteriormente a todos os professores que 

participaram na 1ª sessão. São convidados a mostrar o resultado aos alunos e a desafiá-los 

a fazer um videoclip que dê corpo ao hino. Haverá um concurso para selecionar o melhor 

videoclip, cujos vencedores serão comunicados no EcoAventura 2023. 

3ª fase: concerto de apresentação do Hino no EcoAventura, com a participação de alunos 

em representação de várias escolas do município (esses alunos serão convidados a participar 

em workshops de produção de instrumentos e ensaio do concerto previamente à realização 

do concerto). 

Objetivo: 

- Associar ao Ecocentro um ambiente alegre e positivo, um local agradável e de grande 

utilidade, onde os resíduos entregues ganham uma nova vida; 

- Trabalhar colaborativamente com as escolas, professores e alunos os temas do ambiente e 

do desenvolvimento sustentável, através da construção de um hino do Ecocentro com a 

participação de todos e culminando com um concerto de final de ano (hino e outras músicas); 

- Trabalhar o conceito da reutilização e upcycling dos resíduos, exemplificando como os 

próprios resíduos podem dar origem a sons interessantes ou até mesmo permitir criar novos 

instrumentos musicais; 

- Desafiar os alunos a serem os próprios agentes de mobilização, através de um concurso de 

videoclips, dando corpo ao hino do Ecocentro. 

Calendarização:  

1ª fase: de novembro de 2022 a março de 2023; 

2ª fase: abril de 2023; 

3ª fase: maio (workshops e ensaios) e junho (concerto) de 2023. 

Duração máxima da atividade: 1 hora (a sessão em sala de aula). 

Lotação máxima de participantes: 1 turma. 
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IMPORTÂNCIA DA ÁGUA EM AVEIRO 

Público-alvo: 1º CEB (3º ano). 

Descrição da atividade: Ação de Educação Ambiental, dirigida a alunos do 3º ano do 1º 

Ciclo do Ensino Básico, com a qual se pretende que os alunos reflitam e expressem de forma 

artística a importância da água no município de Aveiro:   

a) A cada turma do 3º ano do município é disponibilizada uma tela e material de pintura;  

b) Serão oferecidos 2 prémios monetários: 300 euros ao agrupamento de pertença da tela 

vencedora na votação Júri - CMA, AdRA e DA) e 300 euros ao agrupamento de pertença da 

tela vencedora na votação público (Facebook); 

c) Todos os alunos das turmas intervenientes ganham um KIT da Água e a participação no 

Dia Mundial do Ambiente na peça de Teatro “Um desejo ao preço da Chuva” a realizar no 

Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, no dia 5 de junho de 2023;  

d) Os trabalhos são posteriormente expostos em local público para que os munícipes e outros 

visitantes possam aferir do talento e ideias dos jovens artistas. 

Objetivo: Sensibilizar para importância da água no Município de Aveiro.  

Calendarização: Distribuição do material e divulgação a 30/01/2023; entrega dos trabalhos 

até 09/05/2023; votação de 15/05/2023 até 19/05/2023; entrega de prémios a 05/06/2023. 

Duração máxima da atividade: Não aplicável. 

Lotação máxima de participantes: Não aplicável. 

 

 

FLORESTA DO SABER 

A Floresta do Saber é um projeto do Raiz – Instituto de Investigação da Floresta e Papel e da 

The Navigator Company, sediado na Quinta de São Franciscos, com o apoio do Programa de 

Desenvolvimento Sustentável da Fundação Calouste Gulbenkian, reconhecido como Clube 

Nacional UNESCO. 

Projeto único em Portugal, assume-se como um laboratório da Floresta na Floresta, com 

iniciativas diversas dedicadas à sustentabilidade, à floresta e à bioeconomia de base florestal.  

É um projeto inspirado nas boas práticas Finlandesas, país pioneiro em políticas de educação 

e inovação neste domínio, nas quais se privilegia a experimentação e a imersão em ambientes 

transdisciplinares, abertos à participação das novas gerações. Por outro, disponibilizam 

atividades e ferramentas que preparam os mais jovens para as problemáticas atuais 

relacionadas com a floresta, sustentabilidade e a economia circular.  
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Usufruindo da investigação e desenvolvimento tecnológico gerado pelo Instituto RAIZ na 

área da bioeconomia florestal, este projeto pretende contribuir para a valorização da floresta, 

como fonte renovável de produtos, energia e como parte fundamental da solução para a 

redução de emissões de dióxido de carbono e combate às alterações climáticas. Permitirá 

igualmente a divulgação de novos bioprodutos e bioprocesso de base florestal, com origem 

em fontes renováveis, promovendo padrões de consumo mais sustentáveis, contribuindo 

simultaneamente para a redução da pegada ecológica. 

Público-alvo: desde a Educação Pré-Escolar ao Ensino Secundário 

Objetivos: Os objetivos da Floresta do Saber estão alinhados com os objetivos do programa 

Desenvolvimento Sustentável da Fundação Calouste Gulbenkian, bem como os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Sustentável, o que contribuiu para o reconhecimento do RAIZ como CLUBE 

UNESCO. 

Atividades disponibilizadas:  

 

Atividade e Duração da mesma Destinatários 

Visitas Guiadas na Quinta de S. Francisco 60-

120 minutos (dependendo do percurso)                                                           

Para todos os Níveis de Ensino 

Plantar uma Árvore – Plantar o Futuro 

120 minutos 

Para todos os Níveis de Ensino 

Peddy Paper da Quinta de S. Francisco                                                                     

120 minutos 

Para todos os Níveis de Ensino 

Birdwatching na Quinta de S. Francisco                                                                    

60 minutos 

Para todos os Níveis de Ensino 

O PAPEL AO MICROSCÓPIO                                                                                                

60 minutos 

Para todos os Níveis de Ensino 

Anatomia de uma Folha                                                                                                

60 minutos 

Para todos os Níveis de Ensino 

Estruturas dos Caules das Árvores                                                                              

60 minutos 

Para todos os Níveis de Ensino 

A Biodiversidade Escondida                                                                                         

60 minutos 

Para todos os Níveis de Ensino 
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Diferentes Madeiras Diferentes Propriedades                                                       

60 minutos 

Para todos os Níveis de Ensino 

Contos para a Sustentabilidade    

Até 60 minutos 

Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB 

 

Jogo “Dá a Mão à Floresta” 

90 minutos 

Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB 

 

Vamos Fazer um Herbário                                                                                             

120 minutos. 

Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB 

 

As Plantas do Passado                                                                                                   

60 minutos. 

Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB 

 

Vamos Reciclar Papel                                                                                                     

90 minutos. 

Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB 

 

Aprendendo Cultivando na Floresta – 

Sementeiras em Laboratório               

60 minutos 

Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB 

 

Controle de Pragas Florestais                                                                                    

30 minutos 

Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB 

 

A Cor das Plantas                                                                                                            

90 minutos 

1.º, 2.º, e 3.º CEB e Ensino Secundário 

 

O Cheiro das Plantas                                                                                                      

90 minutos 

1.º, 2.º, e 3.º CEB e Ensino Secundário 

 

Janela para a Biodiversidade  Para todos os Níveis de Ensino 

Fósseis de Plantas da Floresta Portuguesa  Para todos os Níveis de Ensino 

Visões da Floresta Para todos os Níveis de Ensino 

Think Tanks Para todos os Níveis de Ensino 

 

Para mais informações relativamente às atividades acima apresentada, recomenda-se a 

consulta à página eletrónica do projeto em: http://florestadosaber.pt/ 
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1.2. SER + Ciência e Tecnologia 

1.2.1. Aveiro Tech City 

 

No âmbito na Iniciativa Aveiro Tech City delineou-se um conjunto de atividades destinadas 

à nossa comunidade Educativa, no sentido de preparar os nossos jovens para o futuro, 

proporcionando conhecimento e domínio em áreas estratégicas - STEAM (Ciência, 

Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática) - e criando competências que os ajudam a 

enfrentar os problemas e os novos desafios, quer ao nível académico, profissional e pessoal. 

Queremos capacitar para crescer! 

 

1.2.1.1. Plano de Atividades 

 

TECH LAB 1.º CEB             

Público-alvo: 1.º CEB. 

Descrição da atividade: O projeto Tech Labs pretende promover de forma criativa o gosto 

pela Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática, através da disponibilização de 

espaços de experimentação, que proporcionam aos alunos o contacto com materiais de 

eletrónica, robótica, ferramentas, maquinaria diversa e impressora 3D. 

O docente assume um papel fundamental, enquanto agente de mudança, na transmissão de 

conhecimento ao aluno, destinatário final da ação, criando novas competências através de 

metodologias educativas inovadoras. O acompanhamento aos docentes é conduzido através 

de um programa de formação específico para a obtenção de habilitações necessárias à 

implementação do projeto.  

Objetivo: Promover o desenvolvimento das competências STEAM (Ciência, Tecnologia, 

Engenharia, Arte e Matemática) na comunidade educativa. 

Calendarização:  

outubro 2022 – Comunicação do projeto aos Agrupamentos; 

novembro de 2022 a dezembro 2023 – Capacitação de Docentes; 

novembro de 2022 a junho de 2023 – Acompanhamentos em contexto sala de aula. 

Duração da atividade: A implementar no decorrer de todo o ano letivo. 
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TECH LAB 2.º e 3.º CEB 

Público-alvo: 2.º e 3º CEB. 

Descrição da atividade: O projeto Tech Labs pretende promover de forma criativa o gosto 

pela Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática, através da disponibilização de 

espaços de experimentação, que proporcionam aos alunos o contacto com materiais de 

eletrónica, robótica, ferramentas, maquinaria diversa e impressora 3D. 

O docente assume um papel fundamental, enquanto agente de mudança, na transmissão de 

conhecimento ao aluno, destinatário final da ação, criando novas competências através de 

metodologias educativas inovadoras. O acompanhamento aos docentes é conduzido através 

de um programa de formação específico para a obtenção de habilitações necessárias à 

implementação do projeto.  

Objetivo: Promover o desenvolvimento das competências STEAM (Ciência, Tecnologia, 

Engenharia, Arte e Matemática) na comunidade educativa. 

Calendarização:  

outubro 2022 – Comunicação do projeto aos Agrupamentos; 

novembro de 2022 a dezembro 2022 – Capacitação de Docentes; 

novembro 2022 a junho de 2023 – Acompanhamentos em contexto sala de aula. 

Duração da atividade: A implementar no decorrer de todo o ano letivo. 

 

 

TECH LAB SECUNDÁRIO 

Público-alvo: Ensino Secundário. 

Descrição da atividade: O projeto Tech Labs pretende promover de forma criativa o gosto 

pela Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática, através da disponibilização de 

espaços de experimentação, que proporcionam aos alunos o contacto com materiais de 

eletrónica, robótica, ferramentas, maquinaria diversa e impressora 3D. 

O docente assume um papel fundamental, enquanto agente de mudança, na transmissão de 

conhecimento ao aluno, destinatário final da ação, criando novas competências através de 

metodologias educativas inovadoras. O acompanhamento aos docentes é conduzido através 

de um programa de formação específico para a obtenção de habilitações necessárias à 

implementação do projeto.  

Objetivo: Promover o desenvolvimento das competências STEAM (Ciência, Tecnologia, 

Engenharia, Arte e Matemática) na comunidade educativa. 
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Calendarização:  

outubro 2022 – Comunicação do projeto aos Agrupamentos; 

novembro 2022 a janeiro de 2023 – Ação de Formação de Docentes; 

novembro 2022 a junho de 2023 – Acompanhamentos em contexto sala de aula. 

Duração da atividade: A implementar no decorrer de todo o ano letivo. 

 

 

UBBU – PLATAFORMA DE CONTEÚDOS ONLINE 

Público-alvo: 1º CEB. 

Descrição da atividade: A Plataforma UBBU pretende desenvolver as faculdades e 

conhecimentos básicos das ciências da computação, o raciocínio lógico, a capacidade de 

resolução de problemas e a melhoria do desempenho em diversas áreas como a matemática 

e os restantes domínios STEAM.  

Atualmente, a plataforma contém um conjunto de conteúdos dedicados ao Município de 

Aveiro que dão a conhecer aos alunos a nossa cultura e a nossa história. Estes conteúdos 

estão relacionados com os diversos Serviços Educativos do Município e abordam temas 

como a vida de Santa Joana Princesa, a Arte Nova, o Edifício Fernando Távora, o salgado 

Aveirense, São Gonçalinho e a fauna e flora da Ria.  

Objetivo: Desenvolvimento das competências STEAM e das ciências da computação nos 

alunos. 

Calendarização:  

outubro de 2022 – Comunicação da atividade; 

novembro de 2022 a maio 2023 – Formação de Docentes; 

novembro de 2022 a junho 2023 – Acompanhamentos em contexto sala de aula. 

Duração da atividade: A implementar no decorrer de todo o ano letivo. 

 

 

RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS STEAM 

Público-alvo: 1 Estabelecimento de 2º e 3º CEB do Município.  

Descrição da atividade: As Residências Artísticas STEAM pretendem promover o 

desenvolvimento de conteúdos artísticos com recurso à metodologia STEAM, envolvendo 

artistas, docentes e alunos no mesmo projeto. Simultaneamente, de forma colaborativa e 

concertada, outra cidade Europeia (Oulu na Finlândia – Capital Europeia da Cultura em 2026) 
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passará pelo mesmo processo, proporcionando a todos os envolvidos a vivência do mesmo 

processo criativo. 

Objetivo: Proporcionar dinâmicas escolares de co-criação entre artistas, professores e alunos 

com recurso a materiais e metodologia STEAM. 

Calendarização: Até 19 de setembro de 2022 - Abertura da Candidatura e seleção da 

entidade do setor Cultural e Criativo que irá integrar as Residências STEAM; 

Até 30 de setembro de 2022 - Seleção da Entidade do Setor Cultural e Criativo; 

Até 28 de outubro de 2022 - Reuniões preparatórias para o início da iniciativa; 

outubro de 2022 a maio de 2023 - Implementação do Projeto com todos os envolvidos, 

entidade do setor cultural e criativo, docentes e alunos, em articulação com outra cidade 

europeia, inclui viagens, contactos periódicos e partilha de experiências; 

maio/junho 2023 - Apresentação dos resultados finais e intercâmbio com Oulu. 

Duração da atividade: A implementar no decorrer de todo o ano letivo. 

 

EDUCAÇÃO STEAM NA CASA MUNICIPAL DA CIDADANIA 

Público-alvo: Alunos do Ensino Básico (1.º, 2.º e 3.º CEB) 

Descrição da atividade: Realização de diversas atividades e dinâmicas de Educação STEAM, 

com recurso aos diversos equipamentos do Projeto Tech Lab e à Plataforma UBBU, 

relacionadas com temáticas como a Cidadania e a história e cultura da nossa cidade.  

Objetivo: Promover o desenvolvimento das competências STEAM (Ciência, Tecnologia, 

Engenharia, Arte e Matemática). 

Calendarização: de janeiro a junho de 2023. 

Duração da atividade: Cada atividade poderá ter a duração máxima de 3 horas. A 

participação será mediante prévia inscrição. 

 

CONCURSO AVEIRO JOVEM CRIADOR  

Público-alvo: 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário. 

Descrição em regime presencial: O concurso, de âmbito nacional, pretende promover a 

participação de todos os jovens artistas, com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos, 

desenvolvendo a promoção dos seus trabalhos. Realizar-se-ão visitas orientadas à Exposição, 

incentivando-se os alunos à participação em ateliers nas várias áreas artísticas, assinalando 

o Dia da Criatividade.    
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Pretende-se, igualmente, incentivar a produção de produtos criativos e artísticos pelos mais 

novos.  

Objetivo: proporcionar a criação artística em áreas como a arte digital, escrita, fotografia, 

música e pintura.   

Calendarização: Lançamento do Concurso (outubro 2022) | Exposição (março e abril 2023). 

 

ESCOLA CIÊNCIA VIVA 

Público-alvo: Alunos do 4º ano do 1º CEB. 

Descrição da atividade: A Escola Ciência Viva é um projeto educativo da Universidade de 

Aveiro, da Ciência Viva e da Câmara Municipal de Aveiro, a funcionar na Fábrica Centro de 

Ciência Viva, dedicado inteiramente à educação STEAM. A iniciativa aplica os recursos da 

Museologia Moderna Científica ao currículo do 1º Ciclo do Ensino Básico, com um programa 

educativo que combina o trabalho prático e experimental na educação em ciência. 

Objetivo: Promover o conhecimento na área das Ciências e o desenvolvimento de 

competência STEAM na comunidade Educativa.  

Calendarização: de outubro de 2022 a junho de 2023. 

Duração da atividade: A implementar no decorrer de todo o ano letivo. 
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1.3. SER + Desporto e Saúde 
 

1.3.1. Promoção da atividade física e estilos de vida saudáveis 

 

O Município de Aveiro tem vindo a apostar no melhoramento, mas também, na construção 

de novas instalações desportivas, seguindo uma estratégia de promoção da prática da 

atividade física e do desporto e criando condições para a população adquirir hábitos de vida 

saudáveis.  

A aposta no turismo desportivo, através da organização dos grandes eventos desportivos 

surge como forma de promoção do território, destacando-se eventos como a Maratona de 

Aveiro, a Supertaça Cândido Oliveira; Liga Pro Skate – Aveiro Spring Classic e a Corrida São 

Silvestre. 

No entanto, no âmbito do Desporto, a Câmara Municipal de Aveiro tem promovido um 

conjunto de ações que permitam aos alunos a experimentação de outras modalidades, 

importantes para o desenvolvimento integral dos mesmos, como é o caso do Judo.  

 

1.3.2. Plano de Atividades 

 

JUDO NA ESCOLA  

Público-alvo: 1.º CEB (3.º e 4.º anos de escolaridade). 

Descrição: A prática de Judo oferece benefícios claros de integração física e social para 

crianças e jovens, proporcionando um desenvolvimento físico, psíquico e social integrado. 

Promove uma evolução positiva na formação do autoconceito e autoestima, bem como uma 

melhoria do rendimento escolar. Por esse facto, pretende-se proporcionar a prática desta 

modalidade junto da Comunidade Educativa, dando continuidade ao trabalho já 

desenvolvido anteriormente.  

Este projeto será dinamizado em estreita colaboração com a Escola de Judo Nuno Delgado 

e será lecionada uma unidade didática de Judo, composta por oito aulas comum a todas as 

turmas. 

Objetivo: Proporcionar aos alunos o conhecimento e prática da modalidade de Judo em 

contexto escolar. Adquirir habilidades motoras básicas específicas desta modalidade e incutir 

o gosto pela prática desportiva. 

Duração: Sessões de 45 minutos (manhã e/ou tarde).  

Calendarização: Durante o ano letivo de 2022/2023. 
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UMA AVENTURA NO EMA   

Público-alvo: 1.º CEB. 

Descrição: Esta será a 6.ª edição da iniciativa “Uma Aventura no EMA”, a decorrer no Estádio 

Municipal de Aveiro, equipamento desportivo emblemático do Município de Aveiro, em que 

serão garantidos, a todos os participantes, momentos de muita diversão e alegria. 

Objetivo: Promover a prática de atividade física, criar laços de convívio e interação entre 

crianças de diferentes estabelecimentos de ensino do concelho de Aveiro, num ambiente 

salutar.  

Duração: Cada turma terá a possibilidade de passar a manhã ou a tarde na EMA. 

Calendarização: A definir. 

 

MARATONA DA EUROPA | RUN KIDS 

Público-alvo: 1.º CEB 

Descrição: A Maratona da Europa é composta por quatro provas: uma de 42 quilómetros, 21 

quilómetros e outra de 10 quilómetros; e ainda uma caminhada solidária de 5 quilómetros. 

O ponto forte desta portentosa maratona é mesmo o percurso, pela beleza natural, mas 

principalmente a ausência de subidas ou descidas acentuadas, num traçado praticamente 

plano que permite a criação de um grande número de marcas. Nos dias anteriores à 

maratona é realizada a atividade Run Kids, destinada aos alunos do 1.º CEB.  

Objetivo: Promover a atividade física e desportiva como hábitos de vida saudáveis; promover 

o Município de Aveiro, a Ria e a Região. 

Calendarização: 23 de abril de 2023 (Maratona) e data a definir para a atividade Run Kids. 

Local: Percursos a definir.     

 

PROJETO VELA/CANOAGEM/REMO/SURFING NA ESCOLA 

Público-alvo: Comunidade Educativa das Escolas do Município. 

Descrição: O Centro de Formação Desportiva de Atividades Náuticas do Agrupamento de 

Escolas José Estêvão, a Câmara Municipal de Aveiro, o Sporting Clube de Aveiro e o Clube 

dos Galitos, a Estação Náutica de Aveiro e o Desporto Escolar estabeleceram uma parceria 

para o desenvolvimento de uma cultura náutica nas escolas do 1.º, 2.º, 3.º ciclos e secundário, 

bem como para os alunos com necessidades de saúde especiais do Município de Aveiro. 
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O projeto engloba, ao longo do ano letivo, a prática das modalidades de Vela, Vela adaptada, 

Canoagem, Canoagem Adaptada, Remo e Remo Adaptado e, ainda, de forma pontual, as 

modalidades de Surf, Body Board e Stand Up Paddle. 

As atividades de Vela e Remo são destinadas aos alunos do 1.º ciclo: Remo ao 2.º ano de 

escolaridade e a Vela ao 3.º ano de escolaridade. Estas atividades compreendem duas 

sessões: uma sessão teórica, em sala de aula, com duração de 20 minutos, às 6.ª feiras, pelas 

14h00; e a segunda sessão, prática, às 4ª feiras, pelas 10h30, com a duração de 01h30. A 

sessão prática terá lugar nas instalações do Sporting Clube de Aveiro e no Clube dos Galitos 

de Aveiro. 

As atividades de Vela adaptada e Canoagem adaptada, são destinadas aos alunos com 

necessidades de saúde especiais. Estas atividades realizam-se às 6ª feiras, pelas 10h30, com 

uma duração de 01h30. 

As atividades da Vela, Canoagem, Remo, Surf, Body Board e Stand Up Paddle, destinam-se a 

todas as turmas dos vários ciclos de ensino e cursos profissionais, dos Agrupamentos de 

Escolas do Município de Aveiro. A participação requer inscrição prévia, sendo que esta se 

encontra dependente do número de alunos e material disponível. As atividades realizam-se 

nas Instalações Sporting Clube de Aveiro, Clube dos Galitos de Aveiro e no CARSurf (Centro 

de Alto Rendimento de Surf) de São Jacinto. As sessões serão ministradas por técnicos 

especializados do Sporting Clube de Aveiro, Clube dos Galitos de Aveiro e professores do 

Centro de Formação Desportiva do Agrupamento de Escolas José Estêvão. 

Objetivo: Sessão teórica – dotar os alunos de conhecimentos básicos sobre os nós, 

linguagem específica das modalidades, regras de segurança e de navegação, pontos 

cardeais, marés e ventos; etc. 

Sessão prática – proporcionar novas vivências aos alunos num contexto de água. Ensinar a 

preparar e manobrar uma embarcação. Sensibilizar os alunos para a prática dos desportos 

náuticos. 

Calendarização: Durante o ano letivo 2022/2023 | datas a definir 

Inscrição: Os agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas do concelho de Aveiro 

poderão inscrever-se no projeto. A inscrição deverá ser, preferencialmente, por turma, mas 

também poderá ser por grupo de alunos (mínimo de 12 e máximo de 25), sendo que, nesta 

última situação, o grupo de alunos terá de ser sempre acompanhado por um docente. 
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+ SAÚDE  

Público-alvo: Da Educação Pré-escolar ao 3.º CEB e pais/famílias. 

Descrição: Comemorações alusivas a temáticas da saúde, designadamente: maio, mês do 

Coração, Dia Mundial da Alimentação, Dia Mundial da Obesidade Infantil, Dia Mundial da 

Diabetes, Prevenção do cancro cutâneo, entre outros e cujos trabalhos realizados pelas 

crianças e jovens possam vir a ser apresentados em espaços públicos nas datas 

comemorativas. 

Dinamização de sessões de reflexão e pesquisa, através da produção de materiais 

informativos para disponibilização em espaços públicos. 

Objetivo: Aumentar o conhecimento sobre o impacto de comportamentos de risco para a 

saúde em geral, de forma a contribuir para a redução de novos casos de doenças evitáveis, 

através da realização de trabalhos pela comunidade escolar. 

Calendarização: As atividades propostas estão calendarizadas de acordo com datas 

comemorativas alusivas a temas em Saúde, conforme abaixo indicado. Contudo, a respetiva 

realização dependerá da disponibilidade que, à data, for possível obter por parte das 

entidades Parceiras. Desta forma, havendo particular interesse, por parte de uma turma, na 

abordagem a uma determinada problemática, propõe-se que seja a mesma previamente 

comunicada ao Pelouro da Saúde, para resposta à medida do interesse. 

 29 de setembro - Dia Mundial do Coração; 

 10 de outubro - Dia Mundial da Saúde Mental; 

 16 de outubro. - Dia Mundial da Alimentação; 

 14 de novembro - Dia Mundial da Diabetes; 

 17 de novembro - Dia Mundial do Não Fumador + 19.nov. - Dia Mundial da Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica; 

 06 de abril - Dia Mundial da Saúde + Dia Mundial da Atividade Física;  

 07 de maio. - Dia Mundial da Asma; 

 17 de maio - Dia Mundial da Hipertensão Arterial; 

Duração máxima da atividade: 60 minutos. 

 

PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E SEGURA  

Público-alvo: Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário.  

Descrição: A escola é um local privilegiado e decisivo para a promoção da saúde, 

nomeadamente para o ensino e prática diária de uma alimentação saudável e segura.  
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Ao nível dos refeitórios escolares, a Equipa de Saúde Escolar do Centro de Saúde de Aveiro, 

pretende assegurar a vigilância dos espaços e equipamentos, promover boas práticas de 

manipulação de alimentos, recolher amostras de alimentos para posterior análise no 

Laboratório Distrital de Saúde Pública e emitir pareceres, com sugestões de medidas 

corretivas.  

Por outro lado, a empresa prestadora de serviços implementa um conjunto de ações 

destinadas à Comunidade Educativa, de modo a fomentar hábitos de alimentação saudável.  

Objetivo: Promover uma alimentação saudável e segura no seio da comunidade educativa.   

Calendarização: Ao longo do ano letivo em articulação com a equipa do PES (Promoção e 

Educação para a Saúde), da empresa prestadora de serviços e dos Agrupamentos de Escolas.   

 

PROJETO “NA MEDIDA CERTA” | PREVENÇÃO DA OBESIDADE INFANTIL   

Público-alvo: Educação Pré-Escolar e 1.º CEB (2.º e 4.º anos).  

Descrição: A obesidade é considerada uma doença crónica e de origem multifatorial. Os 

estilos de vida, como por exemplo, a alimentação desequilibrada e a inatividade física, são 

fatores que podem influenciar a prevalência desta doença. Com este projeto da Unidade de 

Saúde Pública do ACES Baixo Vouga, a Equipa de Saúde Escolar do Centro de Saúde de 

Aveiro, pretende prevenir ou, se possível, inverter o crescimento da epidemia da obesidade, 

nos próximos 5 anos, na população alvo do projeto. A escolha dos grupos etários deve-se 

ao facto de se ter considerado, de acordo com estudos recentes, que comportamentos 

corretos têm de ser adquiridos o mais precocemente possível. É também no início de vida da 

criança que os pais e encarregados de educação (EE) se encontram mais despertos e 

disponíveis para colaborarem no sentido da mudança, contribuindo assim para a aquisição 

de hábitos de vida saudáveis.  

O projeto visa: 

- Caraterizar a população alvo em termos de Índice de Massa Corporal (IMC) e identificar os 

“casos problema” para posterior encaminhamento;  

- Promover ações de sensibilização, formação/informação dirigidas às crianças e aos vários 

agentes envolvidos no processo educativo para a implementação de uma alimentação 

saudável e promoção da atividade física.  

- Promover a formação dos profissionais que apoiam o refeitório, no âmbito das regras 

básicas da alimentação saudável e práticas educativas.   
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Objetivo: Promover estilos de vida saudáveis (Alimentação Saudável e Atividade Física) na 

comunidade escolar. Prevenir e controlar a pré-obesidade e obesidade infantil.  

Calendarização: Efetuada ao longo do ano letivo em articulação com a equipa do PES 

(Promoção e Educação para a Saúde) dos Agrupamentos de Escolas e CMA. 

 

 

PROJETO SR. DENTE | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DE SAÚDE ORAL   

Público-alvo: Educação Pré-Escolar, 1.º e 2.º CEB.  

Descrição: A saúde oral é fundamental para a saúde em geral, bem-estar e qualidade de 

vida. A cárie dentária é a doença crónica mais prevalente na infância, com importante 

impacto socioeconómico   

O “Projeto Sr. Dente”, da Unidade de Saúde Pública do ACES Baixo Vouga, tem como objetivo 

geral reduzir o risco de cárie dentária na população pré-escolar, através da implementação 

da prática diária da escovagem de dentes em ambiente escolar. Neste âmbito, a Equipa de 

Saúde Escolar do Centro de Saúde de Aveiro pretende promover a realização de Sessões de 

Educação para a Saúde em Saúde Oral, com a exemplificação prática da técnica correta de 

escovagem, a monitorização do índice de placa bacteriana através da aplicação de corante, 

no sentido da implementação diária da higiene oral nas escolas. A candidatura ao Projeto 

SOBE/Escovar na Escola tem garantido não só o fornecimento gratuito de kits de escovagem, 

mas também o de diversos materiais que visam desenvolver ações de promoção da leitura, 

do saber e da saúde, enquadradas no Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral. 

Anualmente são abrangidos por cuidados de saúde oral as crianças com 7, 10 e 13 anos de 

idade. São realizados rastreios dentários a crianças com 7 anos e posteriormente orientadas 

de acordo com as necessidades. Às restantes crianças são emitidos os “cheques dentista”.   

Objetivo: Implementar a escovagem diária na escola, a fim de promover hábitos saudáveis 

de higiene oral.  

Calendarização: Efetuada ao longo do ano letivo em articulação com a equipa do PES 

(Promoção e Educação para a Saúde) dos Agrupamentos de Escolas. 

 

PROGRAMA EDUCAÇÃO POSTURAL “+ COLUNA”  

Público-alvo: 1.º CEB (4.º ano) 

Descrição: A transição do 4.º ano de escolaridade para o 5.º ano de escolaridade é vista pelos 

profissionais de saúde, como uma mudança propícia para desencadear alterações da postura 

dos adolescentes, em particular da coluna vertebral, quer pelo acréscimo de material escolar, 
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quer pela fase de maturação óssea típica nestas idades. Por outro lado, como uma 

oportunidade única para alertar sobre esta problemática, a presente atividade pretende 

melhorar os conhecimentos de anatomia, biomecânica e fisiopatologia da coluna e fornecer 

orientações ergonómicas e posturais; reforçar os fatores de proteção para possíveis 

distúrbios músculo-esqueléticos. A intervenção inclui sessões de educação para a saúde no 

4.º ano, promovendo a adoção de posturas corretas e sensibilizando para a escolha, uso e 

organização das mochilas.  

Objetivo: Capacitação das crianças para a educação postural e transporte correto do material 

escolar através de alterações/correções comportamentais e posturais.  

Calendarização: Efetuada ao longo do ano letivo em articulação com a equipa do PES 

(Promoção e Educação para a Saúde) dos Agrupamentos de Escolas.  

  

 

SEXUALIDADE E AFETOS 

Público-alvo: 3.º CEB (8.º ano) e Ensino Secundário (10.º ano). 

Descrição: A demonstração e procura de afeto acompanha o (bom) desenvolvimento do ser 

humano, desde o seu nascimento. Inicialmente são os progenitores os responsáveis por 

providenciar estes afetos, mas à medida que a criança cresce e vai socializando com os seus 

pares, novos desafios se vão apresentando ao nível das relações interpessoais, como também 

na compreensão (e aceitação) das mudanças no seu próprio corpo. A adolescência é uma 

fase muito exigente do desenvolvimento humano, não só para jovens que a vivem, como 

para adultos que os acompanham e apoiam. A puberdade, a descoberta do corpo e da 

sexualidade (do próprio e do outro), bem como a necessidade de se sentir integrado/ ser 

aceite junto dos seus pares, podem levar os jovens a adotar comportamentos pouco 

saudáveis e que podem causar sofrimento físico e/ou mental. Nesta altura, surgem também 

as primeiras relações de intimidade e experiências sexuais. Por esse motivo, além dos temas 

abordados no 8.º ano, aos alunos do 10.º ano serão fornecidas informações sobre os 

métodos contracetivos e infeções sexualmente transmissíveis (IST). 

Objetivo: Estimular as relações saudáveis entre os jovens. Consciencializar para as mudanças 

naturais da adolescência. Capacitar os jovens para a utilização adequada de métodos 

contracetivos, minimizando os riscos para a saúde na fase de descoberta da sexualidade. 

Calendarização: Efetuada ao longo do ano letivo em articulação com a equipa do PES 

(Promoção e Educação para a Saúde) dos Agrupamentos de Escolas.  
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PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 

Público-alvo: 3.º CEB (7.º ano) e Ensino Secundário (11.º ano). 

Descrição da atividade: A Violência Doméstica (VD) é atualmente um tema muito 

preocupante e cada vez mais abordado na comunicação social. Trata-se de um problema de 

Saúde Pública, complexo e multifatorial, que pode surgir em qualquer fase do ciclo de vida 

de um indivíduo e, por vezes, acompanha-o, em silêncio, por toda a sua vida. É necessário 

abordar o tema, cada vez mais cedo junto das crianças e jovens, ao mesmo tempo que se 

acompanham os adultos e idosos, informando dos direitos e ajudando os mesmos a 

detetarem e denunciarem situações de violência. Por se tratar de um Crime Público, todo e 

qualquer cidadão pode e deve denunciar, ainda que anonimamente, situações evidentes ou 

suspeitas de VD. Nas escolas, as formas mais frequentes de VD são o Bullying (abordado no 

7.º ano, mas extensível a outros anos) e a Violência no Namoro (11.º ano, embora possa ser 

alargado a todo o Ensino Secundário). 

Objetivo: Alertar os jovens para a importância da prevenção de comportamentos violentos, 

uma vez que têm graves implicações ao nível da saúde individual, mas também ao nível 

social, numa comunidade. Capacitar os jovens para identificarem situações de VD, sabendo 

como agir, a quem recorrer para denunciar e/ou quando oferecer/ pedir ajuda, enquanto 

vítimas ou agressores. Estas atividades serão desenvolvidas em articulação com as Equipas 

da Escola Segura (PSP e GNR). 

Calendarização: Efetuada ao longo do ano letivo em articulação com a equipa do PES 

(Promoção e Educação para a Saúde) dos Agrupamentos de Escolas. 

 

CONCURSO “MINI CHEF GERTAL – TRADIÇÕES SAUDÁVEIS”  

Público-alvo: 1.º CEB (4.º ano). 

Descrição: Este concurso, em que a mascote é a “salsinha”, os alunos são desafiados a 

preparar um prato confecionado com produtos sazonais e de produção local.   

Cada prato confecionado será avaliado por 3 elementos do júri, a designar, sendo 

posteriormente selecionadas as 10 melhores receitas. Para participar, cada concorrente 

poderá fazer-se acompanhar por cinco pessoas, no máximo (de acordo com as normas em 

vigor).  

Objetivo: Sensibilizar e promover práticas de alimentação e estilos de vida saudáveis na 

comunidade escolar, bem como incentivar a autonomia das crianças na preparação de 

refeições.  
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Duração: A prova terá a duração de 60 minutos, com uma tolerância de 15 minutos. 

Calendarização: A definir. 

 

 

HERÓIS DA FRUTA 2022/2023 

Público alvo: Educação Pré-escolar e 1.º CEB. 

Descrição do projeto: Para alcançar com sucesso os objetivos pedagógicos do projeto será 

apenas necessário dedicar cerca de 5 - 15 minutos diários durante 5 semanas letivas (em 

datas à sua escolha) em que as crianças devem ser estimuladas a pintar diariamente estrelas 

num «Passaporte dos Heróis da Fruta®» como recompensa por praticarem hábitos 

alimentares mais saudáveis e sustentáveis. Esta mecânica que poderá ser mantida também 

em contexto de ensino à distância. 

Objetivo: Aumentar a ingestão de «Super Alimentos» (frutas e vegetais) junto das crianças 

para alcançar as quantidades mínimas diárias recomendadas; reduzir o consumo de «Super 

Industriosos» (produtos com açúcar, sal ou gordura em excesso) junto das crianças para não 

exceder os limites máximos; promover a literacia alimentar junto dos encarregados de 

educação para incentivar hábitos familiares mais saudáveis e sustentáveis. 

Calendarização: Participação/Seleção: 25 Estabelecimentos de Ensino serão selecionados 

entre os participantes. 

Submissão da inscrição: Data a definir. 

Sorteio: Data a definir. 

Prémios: Alunos e Professores vencedores ganham vouchers para usufruir à escolha na rede 

de parceiros (parques temáticos, zoológicos, livrarias, etc…). 

Prémio final: Visita da Mascote do Projeto à Escola. 

 

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO – ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL  

Público-alvo: Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB, Ensino Secundário e Ensino 

Profissional. 

Descrição da atividade:  No âmbito do contrato em vigor, celebrado com a empresa Gertal, 

SA, está contemplado um plano de atividades dirigidas à Comunidade Educativa, de entre as 

quais se destaca a realização de ações de sensibilização, por uma Nutricionista, que visam 

fornecer informações relacionadas com a prática de uma alimentação saudável. São diversos 

os temas que poderão ser abordados, nomeadamente: Lancheiras Saudáveis, Alimentação 
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Vegetariana, Alimentação para Desportistas, Alimentação para a Qualidade de Sono, 

Alimentação e Rendimento Escolar, Alimentação na Infância, Sustentabilidade e Alimentação, 

entre outros temas.  

Objetivo: Promover a prática de uma alimentação saudável. Em cada uma das ações, e de 

acordo com a temática a abordar, serão dadas sugestões de refeições nutricionalmente 

equilibradas de modo a reforçar a ideia de que é possível comer-se de forma equilibrada e 

saudável e igualmente saborosa. 

Calendarização: durante o 2.º Semestre, em data e horário a combinar com o 

estabelecimento de ensino  

Duração máxima da atividade: 60 a 90 minutos 

Lotação máxima de participantes: 30 crianças/alunos por sessão. 
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1.4. SER + Empreendedorismo 
 

1.4.1. Programa de Educação para o Empreendedorismo 

 

O empreendedorismo continua como forte aposta do Município de Aveiro, procurando, por 

um lado, incutir nos jovens alunos uma cultura de participação, iniciativa e responsabilidade, 

promovendo o desenvolvimento de ideias criativas, em diferentes setores de atividade e por 

outro, capacitar e apoiar os docentes através de uma ação de formação acreditada pelo 

Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua. 

 

1.4.2. Plano de Atividades 

 

CONCURSO ”UMA IDEIA, UM PROJETO, UMA AÇÃO” 

Público-alvo: Alunos e Docentes do 1.º, 2.º e 3.º CEB. 

Descrição da atividade: O concurso pretende assumir-se como um estímulo à proatividade 

dos alunos do Ensino Básico. Com o intuito de se desenvolverem competências 

empreendedoras, os alunos, com o acompanhamento dos seus professores, deverão, num 

primeiro momento, analisar o contexto em que estão inseridos (escola e/ou comunidade 

envolvente) na identificação de necessidades ou oportunidades. Com base nesse 

diagnóstico, alunos e professores são desafiados a apresentar ideias e a materializá-las em 

ações, através da conceção e implementação de projetos coletivos. Para apoio e capacitação 

dos docentes, o concurso dinamiza uma ação de formação para este público, considerando 

o papel determinante que têm no desenvolvimento de competências empreendedoras junto 

dos seus alunos e acompanhamento dos respetivos projetos. 

Objetivo: Promover competências empreendedoras junto de alunos do ensino básico, 

através da implementação de projetos e/ou ações potencialmente inovadoras, de âmbito 

coletivo. 

Calendarização:  

outubro 2022 – Divulgação do Concurso aos Agrupamentos de Escolas; 

02 de novembro a 02 de dezembro 2022 – Período de Candidaturas; 

16 de dezembro de 2022 – Data limite para comunicação aos docentes responsáveis pelos 

projetos; 

17 de janeiro a 7 de março de 2023 – Formação para professores envolvidos nos projetos 

selecionados; 
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02 de janeiro a 12 de maio 2023 – Implementação, desenvolvimento e conclusão dos projetos 

ou ideias; 

maio 2023 – Apresentação Pública dos projetos. 

Duração da atividade: A implementar no decorrer de todo o ano letivo. 

 
 

CONCURSO “A TUA IDEIA CONTA” 

Público-alvo: Alunos e docentes do Ensino Secundário e Profissional. 

Descrição da atividade: A iniciativa “A tua ideia conta” é um Concurso para o qual os alunos 

são desafiados a apresentar ideias tendo por base necessidades ou oportunidades 

identificadas pelos mesmos. Pretende-se proporcionar o reconhecimento das ideias 

apresentadas e reforçar o seu potencial no estímulo à participação ativa na sociedade.  

Esta iniciativa tem também prevista a realização de uma ação de formação destinada aos 

professores, atendendo ao seu papel crucial no acompanhamento e orientação dos alunos, 

de modo a que possam estimular a participação e as competências necessárias à conceção, 

desenvolvimento e apresentação das ideias.  

Objetivo: Promover nos alunos competências empreendedoras através da conceção, 

desenvolvimento e apresentação de ideias, reforçando o seu potencial empreendedor. 

Calendarização:  

outubro 2022 – Divulgação do Concurso aos Agrupamentos de Escolas; 

07 a 11 de novembro 2022 – Identificação dos docentes que participarão na Ação de 

Formação; 

14 a 18 de novembro 2022 – Inscrição de docentes na Ação de Formação; 

28 de novembro 2022 a 07 de fevereiro 2023 – Ação de Formação dos docentes e Sessões 

de Ideação em contexto “sala de aula”; 

22 a 24 de fevereiro 2023 - Cada escola selecionará as ideias/projetos que participarão na 

Fase Final; 

27 de fevereiro a 03 de março 2023 – Candidaturas das ideias/projetos selecionadas nas pré-

eliminatórias em cada escola; 

13 de março a 19 de maio 2023 – Apoio “coaching” a alunos para apresentação final das 

ideias; 

29 de abril de 2023 – Bootcamp “A tua ideia conta”; 

maio 2022 – Final do Concurso. Seleção das melhores ideias/projetos e atribuição de prémios. 

Duração da atividade: A implementar no decorrer de todo o ano letivo. 
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FEIRA VOCACIONAL E PROFISSIONAL 

Público-alvo: Alunos do Ensino Básico (preferencialmente 9.º ano), Ensino Secundário 

(preferencialmente 12.º ano) e Profissional. 

Descrição da atividade: A Feira Vocacional e Profissional, é um espaço interativo onde se 

pretende proporcionar o contacto direto com as várias opções/ofertas educativas. Numa 

vertente prática, a iniciativa pretende colocar os alunos em contacto direto com os conteúdos 

e as dinâmicas desenvolvidas pelos diversos estabelecimentos de ensino, sejam eles do 

Ensino Secundário Oficial, do Ensino Profissional e de Ensino Superior. Pretende-se, 

igualmente, que os Estabelecimentos divulguem as diversas alternativas que colocam à 

disposição dos alunos. Numa vertente inteiramente prática a iniciativa proporcionará uma 

mostra e a experimentação de diversas profissões artesanais/tradicionais, assim como a 

vertente profissionalizante que os diversos estabelecimentos de ensino proporcionam. 

Objetivo: Proporcionar aos alunos do 9.º e 12.º ano o acesso e contacto com diferentes 

saídas profissionais, apoiando-os na tomada de decisão face ao percurso escolar e 

profissional que pretendem seguir. 

Calendarização: 23 e 24 de fevereiro 2023. 

Duração da atividade: 2 dias, quinta-feira e sexta-feira, entre as 09h00 e as 17h00. 
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1.5. SER + Sucesso Escolar 
 

A CMA criou o Serviço de Psicologia e Aconselhamento (SPA), tendo por base a 

disponibilização de um serviço na área da Psicologia (presenciais e/ou on-line), dando 

prevalência à Comunidade Educativa do Município. O serviço conta com uma linha de 

atendimento via telefone e-mail e plataformas online e/ou presencial. 

 

Destinatários: comunidade educativa (alunos, docentes, não docentes, diretores e órgãos de 

gestão das escolas, pais e/ou encarregados de educação) do Município de Aveiro. 

 

Objetivos:  

- Atendimento, aconselhamento, avaliação, acompanhamento e encaminhamento nas áreas 

da psicologia, personalidade, dificuldades de aprendizagem, necessidades especiais de 

educação, orientação escolar, vocacional e profissional, programas de competências pessoais 

e sociais, competências parentais, gestão emocional e comportamental 

- Articular com os serviços da comunidade/ Município, nomeadamente, nas áreas da saúde, 

educação, desporto, cidadania, social e comunitária rara prevenir e detetar situações de risco 

- Promover hábitos e treino de competências para a saúde mental - Promover o autocuidado, 

a resiliência, o bem-estar e a saúde psicológica da comunidade educativa, enfatizando 

estratégias de equilíbrio e conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar 

- Sensibilizar, (in)formar, aconselhar, participar e colaborar na compreensão e na resolução 

conjunta de necessidades e preocupações, no decurso da infância e juventude 

- Colaborar com os Agrupamentos de Escolas do Município e Serviços de Psicologia e 

Orientação, bem como com os Professores/ Educadores/Animadores e outros agentes 

educativos na sua ação educativa direta com os alunos e as famílias e promover estratégias 

psico-educativas, de incentivo à realização de atividades integradas em rotinas e hábitos de 

vida saudáveis. 

Contactos: 967181213  |  234 406 445 |  ser.psicologia@cm-aveiro.pt 

 

1.5.1. Plano de atividades 

 

SESSÕES DE CAPACITAÇÃO - IN(FORMAÇÃO) NA ÁREA DA PSICOLOGIA 

Público-alvo: Assistentes Operacionais e Animadoras. 

Descrição da atividade: Sessões online e/ou presenciais para abordar temáticas nas áreas: 

gestão de emoções na infância, gestão comportamental e imposição de limites e relações 

mailto:ser.psicologia@cm-aveiro.pt
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interpessoais na infância; novas regras de convívio social,  saúde psicológica (identificação 

de sinais de alarme relacionados com: ansiedade, depressão, experiências de perda/luto, 

stress e/ou burnout, alterações de comportamento e/ou de humor, perturbação de stress 

pós-traumático/gestão e alteração de rotinas), Necessidades emocionais, físicas e cognitivas 

das crianças e jovens. 

Objetivo: Capacitar e informar as assistentes operacionais e as animadoras com ferramentas 

nas áreas da gestão emocional e comportamental das crianças. 

Calendarização: setembro de 2022 e janeiro de 2023. 

Duração máxima da atividade: 1h30m. 

Lotação máxima de participantes: Não aplicável. 

 

Público-alvo: Pais/ Encarregados de Educação. 

Descrição da atividade: Sessões online e/ou presenciais para abordar temáticas nas áreas: 

gestão de emoções na infância, gestão comportamental e imposição de limites, Gestão dos 

medos e inseguranças das Crianças, gestão e alteração de rotinas, Novas regras de convívio 

social, Necessidades emocionais, físicas e cognitivas das crianças e jovens. 

Objetivo: Capacitar e informar pais e encarregados de educação com ferramentas nas áreas 

da gestão emocional e comportamental das crianças e jovens com Necessidades de Saúde 

Especiais.  

Calendarização: Sessões com periodicidade mensal, a iniciar em setembro de 2022 até junho 

de 2023. 

Duração máxima da atividade: 1h30m. 

Lotação máxima de participantes: Não aplicável. 

 

Público-alvo: Professores e Educadores 

Descrição da atividade: Sessões online e/ou presenciais para abordar temáticas nas áreas: 

gestão de emoções na infância, gestão comportamental e imposição de limites, Gestão dos 

medos e inseguranças das Crianças, gestão e alteração de rotinas, Novas regras de convívio 

social, Necessidades emocionais, físicas e cognitivas das crianças e jovens. 

Objetivo: Capacitar e informar professores e educadores com ferramentas nas áreas da 

gestão emocional e comportamental das crianças e jovens. Necessidades especiais de 

Educação. 
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Calendarização: Sessões com periodicidade mensal, a iniciar em setembro de 2022 até junho 

de 2023. 

Duração máxima da atividade: 1h30m. 

Lotação máxima de participantes: Não aplicável. 

 

AVALIAÇÃO\ ENCAMINHAMENTO\ ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO 

Público-alvo: Alunos do município de Aveiro. 

Descrição da atividade: Sessões de despiste e avaliação psicológica e/ou acompanhamento 

psicológico, nas modalidades presencial e/ou online, mediante sinalização dos 

professores/educadores, em articulação com os Agrupamentos de Escolas, com 

periodicidade e numero de sessões a definir, de acordo a situação que leva ao 

acompanhamento ou avaliação psicológica.  

Objetivo: Despistar, avaliar e encaminhar situações com necessidade de intervenção na área 

da psicologia. 

Calendarização: de outubro de 2022 a março de 2023. 

Duração máxima da atividade: 1h cada sessão individual. 

Lotação máxima de participantes: Não aplicável. 

 

PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS EMOCIONAIS 

E SOCIAIS 

Público-alvo: Alunos do 4º ano do 1.º CEB. 

Descrição da atividade: O Programa Instrutivo para a Educação e Libertação Emocional 

"Aprender a viver" (PIELE) tem como objetivo promover o desenvolvimento afetivo nas 

crianças e jovens tentando, desta forma, favorecer as suas capacidades de ajustamento, de 

socialização e de tolerância para lidar com os problemas, assim como o seu desenvolvimento 

pessoal. 

O PIELE é constituído por treze unidades, que abordam os seguintes temas: 

 O medo 

 O autoconceito 

 O que nos põe tristes 

 Tolerância à frustração 

 Resolução de problemas 

 A culpabilidade 

 Como fazer melhor 

 Atitude positiva face à aprendizagem 

 Como tirar proveito do estudo 
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 A amizade e as relações com as outras pessoas 

 A família 

Objetivo: intervir na prevenção de situações de desajuste social, promovendo as 

competências ao nível da comunicação, cooperação, promoção da autoestima, tolerância, 

autonomia, desenvolvimento de hábitos de trabalho e processos cognitivos eficazes. 

Calendarização: setembro: diagnostico de necessidades; Implementação do projeto: 

outubro a maio de 2023 (sessões quinzenais em turma). 

Duração máxima da atividade: 1h00m. 

Lotação máxima de participantes: 1 turma. 

Observações: projeto piloto – daí ser apenas 1 turma este ano; o objetivo será alargar a 

todas as turmas do 4º ano que cumpram os requisitos para a implementação do programa. 
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1.6. SER + (In)formação e Cidadania 
 

1.6.1. Plano de atividades 

 

(IN)FORMAR PARA A AÇÃO  

Público-alvo: Pessoal Não Docente (Assistentes Operacionais e Técnicos, a exercer funções 

nos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário). 

Descrição: Atendendo à especificidade das funções desempenhadas pelo Pessoal Não 

Docente nos Estabelecimentos de Ensino, pretende-se dinamizar até duas ações de formação 

durante o ano letivo de 2022/2023.  

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional do Pessoal Não Docente.   

Duração: A definir.    

Calendarização: A definir.  

  

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTOS DE EVACUAÇÃO  

Público-alvo: Educação Pré-Escolar e 1.º CEB, incluindo Pessoal Docente e Não Docente. 

Descrição da atividade: Apresentar uma sessão, em contexto de sala de aula, a todas as 

turmas do Estabelecimento de Ensino em causa, sobre os procedimentos a adotar em caso 

de emergência: reconhecer o som do alarme; como devem agir; para onde se devem dirigir; 

explicação sobre o significado da sinalética de evacuação, sua utilidade/vantagens; 

localização do ponto de encontro, entre outros aspetos. Posteriormente será desenvolvido 

um exercício prático de evacuação, envolvendo todas as turmas do Estabelecimento de 

Ensino em causa.  

Objetivo: Implementar uma das mais importantes medidas de autoproteção do 

estabelecimento de ensino e sensibilizar/informar sobre os procedimentos de evacuação a 

adotar em caso de emergência, em cada estabelecimento de ensino. 

Calendarização: Durante o ano letivo de 2022/2023 (estando condicionada à disponibilidade 

do GPC e dos respetivos estabelecimentos de ensino). 

Duração da atividade: Mínimo de 01h00. 
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AÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA DE MANUSEAMENTO DE EXTINTORES  

Público-alvo: Pessoal Docente e Não Docente. 

Descrição da atividade: A iniciativa contemplará uma sessão teórica, realizada pela técnica 

do GPC, com informações/instruções, vantagens/desvantagens dos vários tipos de 

extintores, seguida de ação prática, em parceria com os Bombeiros afetos ao Agrupamento 

de Escola em questão. Nesta sessão prática, os formandos terão a oportunidade de 

experimentar e/ou aperfeiçoar as técnicas de utilização de extintores.  

Objetivo: Informar e formar sobre equipamentos de 1.ª intervenção (extintores). 

Calendarização: A definir. 

Duração: A ação teórica terá duração máxima de 45 minutos; a duração da ação prática 

dependerá do número de formandos inscritos. 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM AVEIRO - ALUNOS 9.º ANO 

Público-alvo: Alunos do 9.º ano dos 3.º CEB das Escolas do Município de Aveiro. 

Descrição: A iniciativa será divulgada por todos os Estabelecimentos de Ensino, para que 

possam analisar e trabalhar em conjunto com os seus alunos deputados representantes, o 

tema a abordar.  

Haverá lugar a processo de inscrição, previsto efetuar-se durante o 1.º Período. As moções 

deverão ser enviadas por e-mail até ao dia 31de janeiro de 2023, para a sessão do 9.º ano. 

As moções serão comunicadas a todos os participantes, de forma a poderem preparar as 

questões para o debate.  

O programa detalhado e os procedimentos de funcionamento de cada sessão, serão 

comunicados atempadamente às Escolas e Docentes responsáveis.  

Objetivo: Esta ação pretende proporcionar o contacto com os Órgãos do Poder Local, 

promover junto dos alunos o exercício do direito de cidadania, os valores da democracia e 

da participação cívica, bem como o desejo do confronto de ideias, debate da realidade 

experienciada pelos jovens e a preparação das futuras gerações para uma maior participação 

e intervenção na comunidade. 

Duração: Das 09h30 às 12h30 e das 14h00 às 16h00.  

Calendarização: maio de 2023. 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM AVEIRO - ALUNOS 10 E 11.º ANOS 

Público-alvo: alunos do 10.º e 11.º anos do Ensino Secundário das Escolas do Município de 

Aveiro. 

Descrição: O Município de Aveiro reconhece nos seus jovens cidadãos um dos mais 

importantes destinatários da sua atuação, pelo que elege como primordial o seu interesse 

na vida comunitária e na compreensão das opções políticas que a afetam. 

Neste contexto é criada a iniciativa Assembleia Municipal Jovem do Município de Aveiro 

(AMJA), constituindo-se como um espaço de reflexão e debate entre jovens, de formação em 

cidadania ativa, de reforço da compreensão do sistema democrático, promovendo 

capacidades importantes para a intervenção cívica tais como o poder de argumentação, o 

processo de transformação das ideias em propostas concretas e o respeito pela convivência 

democrática. 

Objetivo: criar momentos que permitam aos jovens expor as suas ideias, pensando o 

presente e o futuro, em busca de soluções de interesse comum, permitindo, 

simultaneamente, despertar os valores de cidadania, dando a conhecer os órgãos locais de 

tomada de decisão, quer na sua organização, quer quanto às regras do seu funcionamento, 

que se traduzirão, também, num reforço da sua formação cívica e que permitirá níveis de 

envolvimento político satisfatórios no futuro. 

Envolver todos os alunos do 10º e 11º ano de escolaridade/1º e 2º ano dos cursos 

profissionais do Município de Aveiro. 

Calendarização:  

Fase Data 
Moções 

aprovadas 

Presença da 

Câmara Municipal 

Pré-seleção novembro 2022 10 não 

1ª sessão escolar dezembro 2022 4 sim 

2ª sessão escolar fevereiro 2023 1 sim 

 

Local:  Pré-seleção, 1.ª e 2.ª seleção nos Estabelecimentos de Ensino.   

A sessão ordinária anual, realiza-se durante o mês de maio de 2023 na Assembleia Municipal. 

 

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO EM TRÁFICO SERES HUMANOS   

Público-alvo: 3.º CEB e Ensino Secundário | Comunidade Educativa. 

Descrição: realização de debates: 

- A ação é feita por 2 técnicas da rede Regional; 

- Utilizam data show para projeção com atividades, exemplos práticos e testemunhos reais; 
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- Metodologia participativa e de constante debate e questões; 

- Por norma é lançado um desafio às turmas que passa pela realização de uma frase, imagem 

ou outra ideia para que seja afixado na escola no sentido de sensibilizar a comunidade 

educativa para o fenómeno; 

- É dado aos alunos um questionário sobre a ação de formação e o impacto do tema; 

Dinamização em formato WEBINAR: 

- A ação é feita por 2 técnicas da rede Regional com a utilização de computador; 

- Os alunos deverão ter acesso ao computador; 

- O modelo da ação é idêntico ao do presencial, contudo a participação é mais limitada; 

- Por norma é lançado um desafio às turmas que passa pela realização de uma frase, imagem 

ou outra ideia para que seja afixado na escola no sentido de sensibilizar a comunidade 

educativa para o fenómeno; 

- É dado aos alunos um questionário sobre a ação de formação e o impacto do tema, para 

preenchimento online. 

Objetivo: prevenir, sensibilizar e informar grupos estratégicos e públicos mais vulneráveis ao 

fenómeno do TSH. Com esta atividade pretende-se que as crianças/alunos tenham 

consciência quanto à facilidade de entrada nestas redes e tenham conhecimento dos 

mecanismos existentes para a sinalização e denúncia. 

Calendarização: ao longo do ano letivo 2022/2023. 

Duração máxima da atividade: 2h. 

Lotação máxima de participantes, por sessão: 1 turma em cada sessão. 

 

HUMANIZAR A DIFERENÇA 

Público-alvo: 2.º e 3.º CEB, Ensino Secundário e restante comunidade escolar. 

Descrição da atividade: Desenvolver ações de sensibilização junto da comunidade escolar 

que ajudem a compreender as diferentes problemáticas que levam as pessoas a ficar e/ou 

permanecer em situação de sem abrigo. Promover a capacidade de empatia e aceitação da 

diferença como mecanismo de integração e capacitação social das pessoas em situação de 

sem abrigo. 

Objetivo: Divulgar a ENIPSA (Estratégia Nacional Intervenção com Pessoas Sem-Abrigo), 

nomeadamente o trabalho desenvolvido no âmbito do NPISAA (Núcleo Planeamento e 

Intervenção com Pessoas em situação de sem-abrigo de Aveiro) junto das escolas dos 

ensinos básico e secundário 
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Calendarização: A definir. 

Duração máxima da duração da atividade: 1h00. 

Lotação máxima de participantes, por sessão: A definir em conjunto com o Agrupamento 

de Escolas (1 sessão/Agrupamento). 

 

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE ANIMAIS DE COMPANHIA 

Público-alvo: Educação Pré-Escolar e 1.º CEB. 

Descrição da atividade: Promover uma ação de sensibilização dirigida às crianças e alunos 

sobre animais de companhia. 

Temas a abordar: 

Bem-estar animal; 

Como cuidar de um animal; 

Não ao abandono; 

Não compres, adota; 

Não maltratar os animais. 

Calendarização: A definir. 

Duração máxima da duração da atividade: 1h00. 

Lotação máxima de participantes, por sessão: a definir com o AE - 1 sessão para cada um 

dos AE. 

 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA INFANTIL E JUVENIL  

Público-alvo: Educação Pré-Escolar e 1.º, 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário (12.º ano), Pais 

e/ou Encarregados de Educação. 

Descrição: os acidentes são a primeira causa de morte em crianças e jovens e são uma das 

principais causas de incapacidade e de anos de vida perdidos, de redução da produtividade 

e de consumo de serviços de saúde, com elevado impacto socioeconómico. É importante a 

prevenção e intervenção ao longo de todo o ciclo de vida, através de um trabalho global, 

intersectorial e sustentável de promoção da saúde e prevenção dos acidentes. Com este 

projeto do ACES Baixo Vouga, a Equipa de Saúde Escolar do Centro de Saúde de Aveiro, 

pretende sensibilizar e informar os pais e encarregados de educação, sobre os 

procedimentos para a prevenção de acidentes rodoviários (transporte seguro no automóvel), 

bem como de acidentes domésticos e de lazer (quedas, intoxicações, afogamento e asfixia). 

Prevê ainda, a realização de sessões de sensibilização aos futuros condutores (sobretudo 
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alunos do Ensino Secundário, em especial a frequentar o 12.º ano) para uma condução 

segura. Estas atividades serão desenvolvidas em articulação com as Equipas da Escola Segura 

(PSP e GNR).  

Objetivo: Prevenção de acidentes rodoviários e de acidentes domésticos e de lazer. 

Calendarização: Efetuada ao longo do ano letivo em articulação com a equipa do PES 

(Promoção e Educação para a Saúde) dos Agrupamentos de Escolas.  

 

SUPORTE BÁSICO DE VIDA 

Público-alvo: 3.º CEB (9.º ano), pessoal docente e não docente.   

Descrição da atividade: O risco de acidentes em ambiente escolar, existe e as Escolas devem 

estrar preparadas, não só para prevenir, como também, para prestar os cuidados de primeiros 

socorros, perante um acontecimento inesperado, traumático ou que ameaça a segurança 

e/ou vida de alunos ou funcionários. Atualmente, qualquer pessoa pode e deve ter formação 

em Suporte Básico de Vida (SBV), como ato de cidadania. O próprio plano curricular do 9.º 

ano, bem como os manuais de Ciências, contemplam e abordam esta temática, pelo menos 

na teoria. Nesse sentido, a Equipa de Saúde Escolar do Centro de Saúde de Aveiro, 

disponibiliza-se a complementar os conhecimentos teóricos nesta área, com sessões teórico-

práticas para os alunos de 9.º ano, do Município de Aveiro, bem como aos docentes e não 

docentes que demonstrem interesse nessa formação (não certificada, uma vez que só o INEM 

o pode fazer em Portugal com a respetiva certificação.)  

Objetivo: Capacitar alunos e profissionais de educação para intervirem em situações de 

emergência. Reconhecer os passos da cadeia de sobrevivência. Examinar e zelar pela 

segurança da vítima; alertar os serviços de emergência médica e prestar os primeiros 

cuidados de socorro. 

Calendarização: Efetuada ao longo do ano letivo em articulação com a equipa do PES 

(Promoção e Educação para a Saúde) dos Agrupamentos de Escolas.  

 

DINAMIZAÇÃO DE SIMULACROS  

Público-alvo: Comunidade Educativa (desde que o estabelecimento de ensino possua 

Medidas de Autoproteção elaboradas).  

Descrição da atividade: De acordo com a legislação em vigor, apoiar do ponto de vista 

técnico, na execução de simulacros e deste modo testar os procedimentos estabelecidos nas 
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medidas de autoproteção, bem como a resposta que cada interveniente dá individualmente 

e de forma coordenada entre todos, perante uma hipotética situação de emergência.   

Objetivo: Testar a resposta à emergência, através da realização de simulacros. 

Organizar/apoiar na preparação de simulacros, articulando com os restantes agentes de 

proteção civil a intervir no exercício.  

Calendarização: Ao longo do ano letivo de 2022/2023, até ao mês de maio (inclusive). De 

referir que a dinamização de simulacros dependerá da disponibilidade técnica e de meios 

quer das Corporações de Bombeiros quer das Forças Policiais.  

Duração da atividade: Dependerá do cenário traçado e da dimensão física e humana do 

estabelecimento de ensino, pelo que poderá variar entre 30 minutos a 01h30.  

 

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A VESPA VELUTINA OU ASIÁTICA 

Público-alvo: Educação Pré-Escolar, 1.º CEB, Pessoal Docente e Não Docente. 

Descrição da atividade: informar, em contexto de sala de aula, todas as turmas do 

Estabelecimento de Ensino em causa, dos procedimentos a adotar, em caso de avistamento 

de ninhos de vespa velutina, do que é e como são visualmente os exemplares de vespa 

velutina; como é o comportamento destas vespas, perante outros insetos e as pessoas; como 

são os ninhos que elas formam; locais onde é normal fazerem ninhos; quais os 

procedimentos; para quem se deve denunciar a existência de ninhos. 

No final da sessão, os alunos deverão ser capazes de identificar uma vespa velutina e seu 

aspeto visual, efeitos nefastos da sua presença, comportamentos de segurança a adotar, 

saberem denunciar a presença de ninhos, bem como estarem dotados da informação sobre 

a metodologia utilizada pela CMA.  

Objetivo: sensibilizar e informar sobre o tipo de vespa e ninhos que formam (seu aspeto 

visual, efeitos nefastos da sua presença, comportamentos de segurança a adotar, denunciar 

a presença de ninhos, metodologia utilizada pela CMA). 

Calendarização: Ao longo do ano letivo 2022/2023, preferencialmente na primavera, época 

em que começam a surgir os novos ninhos (estando condicionada à disponibilidade do GPC 

e dos respetivos estabelecimentos de ensino). 

Duração máxima da atividade: 01h30m.  

Lotação máxima de participantes, por sessão: 1 turma. 
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DISCONNECT - PROMOÇÃO DO USO SAUDÁVEL E SEGURO DOS ECRÃS  

Público-alvo: 1.º CEB (4.º ano), 2.º CEB (6.º ano) e 3.º CEB (8.º ano). 

Descrição da atividade: as tecnologias e plataformas digitais são hoje uma ferramenta 

inevitável e indispensável do nosso dia-a-dia, contribuindo para o desenvolvimento, 

aprendizagem e integração social das crianças. No entanto, o uso excessivo acarreta riscos, 

que se estendem da segurança à saúde. Estes possíveis efeitos deletérios só agora começam 

a ser devidamente identificados, mas os sucessivos estudos fornecem uma base cada vez 

mais sólida de evidências. Atualmente, cerca de 75% da população portuguesa tem acesso à 

Internet, sendo os jovens o principal grupo de utilizadores, com uma tendência para um 

aumento gradual do tempo passado em frente aos ecrãs. Neste âmbito, a Unidade de Saúde 

Pública do ACES Baixo Vouga desenvolveu o projeto de intervenção “DisConnect”, 

relacionado com a promoção do uso saudável e seguro dos ecrãs, contando com uma equipa 

pluridisciplinar que integra outras unidades funcionais do ACES Baixo Vouga, o Centro de 

Respostas Integradas, a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana, o 

Centro Hospitalar do Baixo Vouga e a Câmara Municipal de Aveiro. Alinhado com as ações 

prioritárias da UNICEF neste âmbito, pretende-se “ensinar literacia online às crianças nas 

escolas”, dando formação a alunos do ensino básico, paralelamente com ações de 

consolidação da intervenção junto de professores, educadores, encarregados de educação e 

profissionais de saúde. 

Objetivo: Promover a literacia da comunidade escolar no âmbito do uso saudável e seguro 

dos ecrãs, aproveitando as potencialidades das tecnologias e plataformas digitais, mas sendo 

capaz de identificar os principais riscos (nas áreas da saúde e da segurança), os sinais de 

alerta, os métodos de prevenção e os meios apoio existentes na comunidade. 

Calendarização: Efetuada ao longo do ano letivo em articulação com a equipa do PES 

(Promoção e Educação para a Saúde) dos Agrupamentos de Escolas envolvidos. 
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1.7. Cedência de Espaços, Equipamentos e Transportes 
 

1.7.1 Gestão dos Autocarros CMA  

 

A Câmara Municipal de Aveiro possui quatro autocarros com lotações de 18, 27 e dois de 55 

lugares cuja gestão é efetuada no sentido de dar apoio à Comunidade, nomeadamente a 

Comunidade Educativa, para as deslocações inerentes à concretização de atividades 

constantes nos Planos Anuais de Atividades.  

Para este efeito, e para poderem usufruir deste apoio, os estabelecimentos de ensino 

deverão proceder aos respetivos pedidos até ao dia 15 de cada mês, para o mês seguinte, 

usando para o efeito, o impresso próprio. De modo a tornar o procedimento de pedido e 

atribuição dos transportes mais ágil, os mesmos deverão ser remetidos, através das Direções 

dos respetivos Agrupamentos de Escolas, para o seguinte endereço de e-mail: 

educacao@cm-aveiro.pt.  

A cedência de transporte está sujeita à disponibilidade de viaturas e a comunicação da 

atribuição, ou não, dos respetivos transportes, será efetuada até ao dia 20 de cada mês (para 

o mês seguinte), permitindo a boa gestão das solicitações, das disponibilidades e do próprio 

serviço. 

 

1.7.2 Cedência de Infraestruturas e Equipamentos Municipais  

  

 A cedência de infraestruturas e equipamentos da pertença da Câmara Municipal de Aveiro 

deve ser formalizada, mediante pedido por escrito para a Divisão de Educação e Desporto, 

para posterior análise e comunicação de decisão, mediante disponibilidade dos mesmos.   

Entendem-se por infraestruturas passíveis de serem cedidas, entre outras, os espaços do 

Centro de Congressos de Aveiro, cujos custos de utilização se encontram expressos no 

Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas (RMTOR).   
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